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 يوشيل دينس عن اإلفراح

 

 وصرح .تركيا في "فيلت دي" صجيفة مراسل يوشيل، دينس عن اإلفراج األلمانية الحكومة أكدت

 الدقائق في  يحدث ماذا  لنرى اإلنتظار علينا بأنه برلين في  اليوم الخارجية وزارة باسم متحدث

 في بذل األلماني، الخارجية وزير غابريل، زيجمار إن وقال التركي، القضاء  وشكر .القادمة  والساعات 

 تسوية إلى للتوصل متواصلة جهودا األخيرة األيام

 
 الدفاع ميزانية برفع يطالب روتغن

 

 الحزب لدى الخارجية السياسية الشؤون في الخبير روتغن، يطالب ميونخ، في األمن مؤتمر افتتاح قبيل

 ألمانيا على يتعين إنه قال إذاعي حديث وفي .ملحوظ بقدر الدفاع ميزانية برفع الديمقراطي، المسيحي

 رصد وعشرين وواحد ألفين عام حتى يتطلب وهذا .األطلسي شمال حلف في حلفائها وأمن أمنها تأمين

 القيام عن عاجزة األلمانية القوات أن تفيد تقارير مع روتغن يتفاعل وبذلك .سنة لكل يورو ملياري

 جميع من العسكريين والقادة السياسيين كبار يناقش اليوم من واعتبارا .لديها المعدات نقص بسبب بمهامها

 في األمنية والقضايا الراهنة الصراعات ميونخ في العالم أنحاء

 العالم

 
 ألمانيا في الديمقراطي اإلشتراكي الحزب نسبة هبوط إستمرار

 

 المناكفات وبعد .ألمانيا في بالهبوط آخذة الديمقراطي اإلشتراكي الحزب نسبة أن للرأي استطالع أظهر

 القادم، األحد يوم إنتخابات أجريت لو فقط المائة في عشرة ست على الحزب سيحصل األخيرة الشخصية

 على حصل الذي ألمانيا أجل من البديل الحزب على زيادة واحدة وبنقطة السابق، من أقل بنقطتين أي

 في وثالثين ثالثة على المسيحيان الحزبان وسيحصل .واحدة نقطة بزيادة أي المائة، في عشرة خمس

 عند ثابتا يبقى اليسار وحزب أقل،، بنقطة أي المائة، في تسعة على الحر الديمقراطي والحزب المائة،

 الثالث بين اإلستنطالع وأجري .نقطتين بزيادة أي نقطة، عشرة ثالث الخضر وحزب نقطة، عشرة إحدى

 الخارجية وزير منصب عن شولتس مارتن تنازل بعد أي الحالي، الشهر من عشر والخامس عشر

 
 األتراك اللجوء طالبي عدد في كبير ارتفاع :اإلتحادية الدائرة

 

 عندما عشر، وستة ألفين عام وفي .كبير بقدر الماضيين العامين في األتراك اللجوء طالبي عدد ارتفع

 ذكرت كما للجوء، بطلبات تركيا وأربعين وسبعمائة آالف خمسة حوالي تقدم اإلنقالب محاولة حدثت
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 الماضي العام وفي .والالجئين للهجرة اإلتحادية الدائرة بيانات إلى إستنادا اليوم "بوست راينشه" صحيفة

 وألفين عشر وثالثة ألفين عامي وخالل .للجوء طلبات تركيا وثمانينن وأربعمائة آالف ثمانية حوالي قدم

 من بأكثر الرابعة المرتبة تركيا إحتلت الحالي العام من يناير وفي .ألفين من أقل العدد كان عشر وخمسة

 والعراق سوريا وتحتل .وأفغانستان إيران قبل أي اآلن، حتى جديدة لجوء طلب وأربعين سبعمائة

 األولى الثالثة المراكز ونيجيريا

 
 ضحايا حول المتحدة األمم تقرير صدور بعد أفغانستان إلى الترحيل بوقف تطالب "أسيل برو" منظمة

 الترحيل

 

 بسبب المدنيين الضحايا عدد ارتفع أن بعد أفغانستان  إلى للترحيل تام بوقف "أسيل برو" منظمة طالبت

 في مستقر غير الوضع إن صحفي حديث في للمنظمة التنفيذي المدير وقال .مستوى أعلى إلى الهجمات

 األلمانية الخارجية وزارة وطالب .هناك إلى أفغان ترحيل يتم أن مسؤولة غير لمخاطرة وإنها ،فغانستانأ

 إلى وأشار .األوضاع تردي على كثيرة  أدلة  وهناك  .أفغانستان في  األوضاع حول جديد تقرير بتقديم

 بجراح أصيبوا أو حتفهم لقوا مدني وثالثمائة ألفين حوالي أن ويفيد أمس، صدر الذي المتحدة األمم تقرير

 آالف عشرة حوالي المدنيين لضحايا اإلجمالي العدد وبلغ .اإلنتحارية الهجمات جراء الماضي العام في

 وخمسمائة

 
 للقانون مخالف السفر حظر :أمريكية محكمة

 

 الرئيس فرضه الذي السفر حظر قرار أن مجددا ريشموند في اإلتحادية اإلستئناف محكمة أقرت

 ألنه األمريكي الدستور مع ويتناقض شرعي، غير إسالمية دانبل ستة رعايا على ترامب األمريكي

 العليا المحكمة وستنظر .األمريكي القومي باألمن قراره ترامب وعلل .بحقهم العنصري التمييز يمارس

   الموعد ذلك حتى قائما الحظر ويبقى .القرار هذا في القادم نيسان في

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 

 


